ليگ يك

اكبر عزيزي

ليگ يك در ايستگاه نوزدهم

در غياب سپيدرود ،ملوان به صدر آمد!
نساجي و خونه به خونه ،مازنيهاي شاد

آلومينيوم اراك1ـ استقالل اهواز1
گلها :روحاله عرب(50ـ پنالتي) براي آلومينيوم اراك و عليرضا
كاكه(81ـ پنالتي) براي استقالل اهواز
راه آهن1ـ ملوان2
گلها :بابك مرادي( )42براي راه آهن و حسين شناني( )51و مهيار
زحمتكش( 54ـ پنالتي)
نفت مسجد سليمان صفر ـ نساجي قائمشهر1
گل :محمد عباسزاده(86ـ پنالتي) براي نساجي

انجام نشده

ديدار سپيدرود رشت و فجر سپاسي شيراز به دليل اعزام تيم فجر
سپاسي به مسابقات فوتبال ارتشهاي جهان انجام نشد .اين براي
نخستين بار است كه به جاي اعزام تيم منتخب نيروهاي مسلح ،يك
تيم باشگاهي به رقابتهاي فوتبال ارتشهاي جهان اعزام ميشود.

برنامه هفته بيستم ـ پنجشنبه 30دي95

* ملوان ـ فوالد ـ در انزلي
* گلگهر ـ مس كرمان ـ در سيرجان
* بادران ـ خونهبهخونه ـ در تهران
* خيبر ـ سپيدرود ـ در خرم آباد
* استقالل اهواز ـ اكسين البرز ـ در اهواز
* مس رفسنجان ـ راه آهن ـ در رفسنجان
* پارس جنوبي ـ آلومينيوم اراك ـ در خوزستان
* نساجي ـ ايرانجوان ـ در مازندران
* فجر سپاسي ـ نفت مسجد سليمان ـ در شيراز

ترينهاي هفته نوزدهم

هفته نوزدهم ليگ يك را بايد به حساب تيمهاي شمالي نوشت.
ملوان ،نساجي مازندران و تيم خونه به خونه بابل از شادمانان اين
هفته بودند.

ملوان در صدر

ملوان بندر انزلي مقابل تيم راهآهن گرچه نيمه اول را با شكست به
رختكن رفت .اما در نيمه دوم با توجه به تغييرات تاكتيكي كه مايلي
كهن در تيمش ايجاد كرد ،رنگ باخت را با پيروزي عوض كرد تا صدر
جدول را به خود اختصاص دهد.
البته اين صدرنشيني زماني حاصل شد كه تيم سپيدرود رشت به
دليل غيبت تيم فجر سپاسي كه به مسابقات فوتبال ارتشهاي جهان
اعزام شده است ،نتوانست ديدار هفته نوزدهم خود را برگزار كند.
ملوانان فع ً
ال با  36امتياز و يك بازي بيشتر از سپيدرود صدر جدول را
به خود اختصاص دادهاند تا در انتظار بازيهاي بعدي باقي بمانند.

نساجي با مسگر

گل محمدي كه با اكسين البرز شروع خوبي داشت .در هفته نوزدهم
در خانهاش مقابل تيم سوم جدول متوقف شد تا بار سنگين بازيهاي
ليگ يك را احساس كند .گل گهر با اين تساوي كه ارزش پيروزي را
داشت ،همچنان مكان سوم جدول را براي خود حفظ كرد.

بيحاصل

پارس جنوبي كه با مهدي تارتار ديده شده است ،اينبار در خانهاش
مقابل خيبر خرمآباد ،چارهاي جزء توقف آنهم با تساوري بدون گل
نداشت .تالش دو تيم بيحاصل ديده شد ،اما اين تساوي براي پارس
جنوبي گران تمام شد .زيرا اين تيم جنوبي هنوز به مسير با ثبات راه
نيافته است .گاهي در حد شگفتي ساز و گاهي مانند ديدار با خيبر
ناتوان ديده ميشود.

پايان محروميت

فوالد يزد در خانهاش و در يك ورزشگاه خالي و بدون تماشاگر به
تساوي يك بر يك مقابل بادران تهران تن داد.
فوالديها كه با حكم كميته انضباطي  4جلسه از بازي مقابل
تماشاگران خودي محروم بود ،آخرين جلسه محروميت را گذراندند
تا از هفته بيست و يكم در بازيهاي خانگي شاهد حضور تماشاگران
خودي باشند.

نساجي با مربيگري حسين مسگر ساروي به قاعده يك تيم بازگشته
است .تيم مازندراني كه باخت در خانه مقابل اكسين البرز را فراموش
نكرده است .در سفر به مسجد سليمان و كسب پيروزي يك بر صفر
آنهم از روي يك ضربه پنالتي ،غم باخت به اكسين را فراموش كرد تا
مكان پنجم جدول را به خود اختصاص دهد.

كار بزرگ تيم ته جدولي

تيم خونه به خونه بابل كه چند هفتهاي روي نوار ناكامي حركت
داشت ،اينبار در خانهاش به يك پيروزي شيرين دست يافت تا مقام
چهارمياش را در جدول حفظ كند .مس رفسنجان كه ميهمان خونه
به خونه بود ،نتوانست در برابر بازي تهاجمي تيم بابلي دوام بياورد و به
ناچار به تماشاي شادي تيم خونه به خونه بابل ايستاد.

نتايج بازيهاي هفته نوزدهم

شادي تيم بابلي

يك گل براي ابراهيمزاده

شاگردان منصور ابراهيمزاده كه در خانه ميزبان تيم ايرانجوان بوشهر
بودند ،براي شكار سه امتياز بازي فقط به يك گل بسنده كردند .مس
كرمان كه در اين فصل هنوز نتوانسته به آن روزهاي طاليياش باز
گردد ،با گل دقيقه  46پورشيخ به برتري رسيد .حريفش را يك تيم
سخت و پوست كلفت ديد تا با همان يك گل و سه امتياز بازي ،مكان
هفتم جدول را به خود اختصاص دهد.

توقف در خانه

اكسين البرز كه اينبار در كرج و در خانهاش ميزبان گل گهر سيرجان
بود .برخالف هفته گذشته ،اينبار با تابلوي توقف روبرو شد .يحيي
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استقالل اهواز تيم ته جدولي ليگ در سفر به اراك موفق شد يك
امتياز از تيم آلومينيوم اراك دريافت كند .تيم آبي اهواز با دو باخت
يك امتياز از سفر به اراك همچنان در قعر جدول باقي ماند ،اما تيم
اراكي به مكان يازدهم جدول رسيد.

خونهبهخونه بابل3ـ مس رفسنجان1
گلها :حميد كاظمي( )20ـ پنالتي و )65و مهدي خيري براي تيم
خونهبهخونه و آرمان رمضاني( )10براي مس رفسنجان.
مس كرمان1ـ ايرانجوان بوشهر صفر
گل :احسان پورشيخ علي( )46براي مس كرمان.
فوالد يزد1ـ بادران تهران1
گلها :وحيد ارمي( )43براي فوالد ،عبدالكريم اسالمي( )2براي
بادران.
پارس جنوبي صفر ـ خيبر خرمآباد صفر
اكسين البرز صفر ـ گلگهر سيرجان صفر

تيم هفته :خونهبهخونه بابل.
اين تيم بعد از هفتهها ناكامي سرانجام در مقابل تيم مس رفسنجان
به يك پيروزي پرگل دست يافت تا تاريكي و سياهي را از اطراف خود
دور سازد.

مربي هفته:
حسين مسگر ساروي

مسگر س��اروي چند هفته ايست
جانشين محمود فكري در تيم نساجي
قائمشهر شده است .نساجي با حضور
مسگر ساروي تا اندازهاي به روزهاي
خوب نزديك شده است.

بازيكن هفته :محمد عباسزاده(نساجي)

گل سرنوشتسازاينبازيكن ،نساجيرادرخانهحريفبهيكتيمپيروز
تبديل كرد .اين گل سه امتيازي از روي نقطه پنالتي به دست آمد.

